PROTOKÓŁ
z spotkania wyborczego do władz Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu
Węgorzewskiego, które odbyło się 17 sierpnia br. w godz. od 14:00 do 15:30
w Starostwie Powiatowym w Węgorzewie.
Na spotkanie wyborcze przybyli wszyscy członkowie RDPP oraz Starosta Węgorzewski
Halina Irena Faj ( wg listy obecności).
W spotkaniu uczestniczył również Zbigniew Śmierzyński wegorzewo.tv, który filmował
cale spotkanie.
Spotkanie przygotowała i prowadziła (w drugiej części) Barbara Dawcewicz - Pełnomocnik
Starosty ds. promocji i kontaktów zagranicznych, zajmująca się w Starostwie również
współpracą
z organizacjami pozarządowymi.
Spotkanie było realizowane zgodnie programem (załącznik do protokołu).
Spotkanie otworzyła Starosta Węgorzewski
Halina Faj, powitała
i przedstawiła
wszystkich członków RDPP. Następnie uzasadniła cel powołania i działania RDPP
w powiecie węgorzewskim. Zwróciła się do zebranych aby opowiedzieli w skrócie
o działalności stowarzyszeń, które reprezentują. Po prezentacji członków stowarzyszeń głos
zabrali przedstawiciele rady powiatu i zarządu.
Po autoprezentacji przystąpiono do wyboru członków Komisji Skrutacyjnej, w której skład
weszły następujące osoby:
1. Halina Kołos
2. Dominika Brożewicz
3. Elżbieta Rapita
Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej została pani Halina Kolos.
Po ukonstytuowaniu się Komisji Skrutacyjnej przystąpiono do wyłonienia kandydatów na
przewodniczącego i wiceprzewodniczącego RDPP.
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Pani Agnieszka Szałko zgłosiła na przewodniczącego kandydaturę pana Andrzeja Kolasy,
który wyraził zgodę na kandydowanie. Zgłoszono również kandydaturę pani Urszuli
Kałębasiak ale ta nie wyraziła zgody. Innych kandydatur nie zgłoszono. Przystąpiono więc do
głosowania tajnego. Karty do głosowania przygotowała pani Barbara Dawcewicz i przekazała
przewodniczącej Komisji Skrutacyjnej.
Następnie wytypowano kandydatów na wiceprzewodniczącego RDPP. Zgłoszono dwie
kandydatury:
l. Bożenę Cudowską
2. Agnieszkę Szalko
Karty do głosowania na wiceprzewodniczącego przygotowała pani Barbara Dawcewicz
i przekazała przewodniczącej Komisji Skrutacyjnej.
Odbyło się tajne głosowanie. Po zebraniu kart
z głosowania na przewodniczącego
i wiceprzewodniczącego członkowie Komisji Skrutacyjnej wyszli do innego pomieszczenia
aby policzyć głosy.
W tym czasie trwała dyskusja na temat roli i zadań RDPP oraz planów na najbliższy rok.
Pan Andrzej Kolasa zwrócił uwagę na to, iż Rada oprócz funkcji opiniodawczej powinna
zająć się różnymi tematami dotyczącymi spraw społecznych, w tym min ochroną środowiska.
Ważnym tematem też jest bardzo słaba aktywność organizacji, której w zasadzie nie widać
podczas konsultacji ważnych dla organizacji aktów prawa miejscowego, w tym strategii
i programów. Fakt ten potwierdziła Starosta Halina Faj potwierdzając, brak zainteresowania
organizacji np. konsultowaniem rocznego programu współpracy.

Następnie głos zabrała pani Urszula Kałębasiak informując zebranych, że ich
stowarzyszenie ma problem z uzyskaniem zgody wójta gminy Pozezdrze na lokalizację biura
i będzie potrzebowała w tym zakresie wsparcia od członków RDPP. Biorąc pod uwagę bardzo
szeroki zakres działań i projektów, które realizują ( kulinarne wieczory tematyczne, teatr
Agrada)
pomieszczenie na biuro jest wprost niezbędne aby w ogóle mogli dalej
funkcjonować.
Dyskusję przerwano z uwagi na ogłoszenie wyników wyborów na przewodniczącego
i wiceprzewodniczącego RDPP.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej pani Halina Kołos przedstawiła wyniki
głosowania.
Na pana Andrzeja Kolasę głosowało 10 osób, wszystkie głosy były ważne, w tym 9 osób było
"za" i jeden "wstrzymujący się".
Na przewodniczącego RDPP Powiatu Węgorzewskiego wybrano pana Andrzej Kolasę.
Wyniki głosowania na wiceprzewodnicząca RDPP przedstawiały się następująco: ważnie
oddanych głosów było 10, w tym 7 osób głosowało "za" kandydaturą pani Bożeny
Cudowskiej, a 3 osoby głosowały za kandydaturą pani Agnieszki Szalko.
Na wiceprzewodniczącą RDPP Powiatu Węgorzewskiego została wybrana pani Bożena
Cudowska.
Starosta Halina Faj złożyła przewodniczącemu i wiceprzewodniczącej gratulacje życząc
efektywnej działalności, wykonano pamiątkowe zdjęcia, a następnie Starosta opuściła
zebranie.
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Barbara
Dawcewicz
przekazała
prowadzenie
zebrania
nowo-wybranemu
przewodniczącemu panu Andrzejowi Kolasie, który w skrócie przedstawił plan działania
RDPP na najbliższe dwa lata. Z uwagi na to, iż kadencja obecnej RDPP została
zatwierdzona w na 3 lata ( przed wejściem nowelizacji ustawy) zobowiązał się on do
uzupełniania planu o jeden rok. Podkreślił, że RDPP będzie pracowała w zespołach zajmując
się konkretnymi tematami o charakterze społecznym.
Barbara Dawcewicz zwróciła uwagę, na fakt że RDPP powinna opracować min. swoje logo
i wewnętrzne dokumenty ( np. regulamin) oraz aby informacja o planowanych spotkaniach
przekazywana była do niej lub do pani Izabeli Buć z biura obsługi Rady Powiatu zajmującej
się min. rezerwacją Sali konferencyjnej, udostępnianej bezpłatnie organizacjom
pozarządowym na różne spotkania i szkolenia, z przynajmniej z dwutygodniowym
wyprzedzeniem.
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